


Berinovasi untuk Dunia yang Lebih Aman Menanggapi & Mewujudkan

Hytera Communications Corporation Limited adalah perusahaan swasta global yang berkantor 
pusat di Shenzhen, Tiongkok. Berdiri pada 1993, perusahaan kami adalah penyedia solusi 
komunikasi Radio Seluler Profesional (PMR) inovatif global terkemuka yang meningkatkan efisiensi 
organisasi dan membuat dunia lebih aman.

Hytera menyediakan portfolio lengkap terkait solusi PMR dan Perintah & Kendali Terpadu 
unggulan untuk meningkatkan kesadaran situasional, kolaborasi dan tingkat respons pelanggan 
dalam lingkungan kompleks tempat mereka bekerja, dari perintah dan kontrol harian hingga 
respons darurat serta bantuan bencana.

Bekerja dengan lebih dari 4.000 dealer dan mitra, Hytera dengan bangga melayani pelanggan di 
lebih dari 120 negara dan wilayah secara global, termasuk organisasi pemerintahan, institusi 
keamanan publik, dan pelanggan dari sektor transportasi, utilitas, dan komersial lainnya. Dalam 
upaya mengubah teknologi terdepan menjadi solusi yang dapat diandalkan oleh pelanggan kami 
untuk memecahkan permasalahan terkini mereka, Hytera melakukan upaya besar dalam 
menggabungkan solusi komunikasi PMR dengan keunggulan manajerial dan operasional.

Di Hytera, sekitar 40% karyawan kami menangani bidang teknik, penelitian dan pengembangan, 
serta desain produk. Terdapat 10 pusat Litbang di seluruh penjuru dunia yang berkolaborasi untuk 
menjaga Hytera tetap terdepan dalam teknologi komunikasi.

Hytera berkomitmen untuk menyediakan produk andal dengan kualitas tinggi. Hytera Smart 
Factory di Shenzhen menggabungkan penyimpanan cerdas dan sistem logistik. Sebagai bagian 
penting dari rantai pasokan global, pusat produksi kami di Zaragoza, Spanyol fokus pada 
penyesuaian keperluan pelanggan di Eropa dan Amerika.
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Integritas, Inovasi, Ketekunan, Keunggulan
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Pelanggan yang terhormat, Mitra dan Sahabat,  

Hytera berdiri di Shenzhen pada 1993. Dari tim awal yang terdiri atas lima orang, Hytera telah berkembang 
menjadi perusahaan teknologi jaringan pribadi terkemuka dengan hampir 10.000 tenaga profesional di 
seluruh penjuru dunia. Kepercayaan dan dukungan dari pelanggan, mitra, dan sahabat sebagai fondasi. Atas 
nama Hytera, dengan tulus hati saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Anda.

Saat ini, perusahaan teknologi global sedang menghadapi tantangan baru; teknologi jaringan pribadi dan 
industri cenderung bergabung dan kebutuhan pelanggan berubah. Apa yang harus Hytera ikuti atau ubah 
sehingga dapat memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan, ruang luas untuk bertumbuh bersama 
mitra, dan untuk dapat berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat? Pertanyaan ini sudah berkali-kali saya 
tanyakan kepada diri saya. Meski perubahan bersifat konstan, tujuan awal kami adalah satu-satunya yang 

tidak akan berubah: “Integritas, Inovasi, Ketekunan, Keunggulan”.

Saat memimpin Hytera, hal pertama yang saya pelajari adalah memberikan upaya yang lebih dan lebih tulus 
kepada pelanggan merupakan hal terpenting, di mana pun atau kapan pun, dan menyediakan produk yang 
dan layanan andal kepada pelanggan, yang merupakan kunci untuk memperoleh kepercayaan. Teguh 
menjaga integritas dan tetap memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan adalah prinsip yang harus 
dipegang oleh Hytera.

Kebutuhan pelanggan menjadi lebih kompleks dan terdapat lebih banyak pilihan. Kami harus secara 
mendalam memahami kebutuhan pelanggan kami, dengan teguh berinvestasi dalam Litbang, standar 
output, dan pengembangan produk unggulan, untuk menyediakan pelanggan produk dan solusi yang 
tepat sesuai kebutuhan. Hytera akan selalu, tekun dalam inovasi teknologi, pembaharuan manajemen, dan 
inovasi layanan, sejalan dengan kebutuhan pelanggan.

Jaringan pribadi adalah titik fokus awal bagi Hytera dan merupakan hal yang kami pahami secara 
mendalam. Kini, jaringan pribadi menghadapi kesempatan dan tantangan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. Sebagai anggota dari industri komunikasi keamanan publik dan darurat, Hytera memiliki 
tanggung jawab untuk secara aktif mempromosikan perubahan inovatif dalam sektor jaringan pribadi 
terkait informationization, intelligentization dan broadbandization. Jaringan pribadi kami pada teknologi 
dan keahlian menjadi andalan. Kami berkontribusi pada keamanan publik dan respons darurat, bagi semua 
orang pada seluruh lapisan masyarakat.

Sepuluh tahun lalu, saya merangkum budaya 
perusahaan Hytera dalam empat kata: “Integritas, 
Inovasi, Ketekunan, Keunggulan”. Kami berharap 
untuk mempraktikkan keahlian yang baik secara 
ketat di setiap prosedur perusahaan, dan untuk 
memberikan kepada pelanggan kualitas yang 
tinggi, produk yang inovatif dan pengalaman 
pengguna terbaik. Kini, terdapat banyak 
permasalahan yang perlu diselesaikan, yang 
menyorot perlunya mengingat tujuan awal kami, 
dan berpegang pada nilai “Integritas, Inovasi, 
Ketekunan, Keunggulan”. Kami akan bekerja 
dengan pelanggan, mitra dan sahabat dari 
semua kalangan masyarakat, bersama 
menghadapi tantangan, mengambil 
kesempatan, memanfaatkan jaringan pribadi, 
untuk memberikan pelanggan dan mitra nilai 
yang lebih baik, dan untuk berkontribusi lebih 
banyak bagi masyarakat. Saya percaya esok akan 
lebih baik!

Mari kita mendorong satu sama lain dalam usaha 
kita masing-masing, terima kasih banyak!

Chen Qingzhou

Pendiri dan Chairman Hytera 

September 2018



Hytera memiliki 10 pusat Litbang, 3 pusat produksi, lebih dari 90 organisasi cabang di dunia, 
dan bekerja sama dengan lebih dari 4.000 dealer, vendor terpadu dan mitra yang kooperatif di 
setiap sudut dunia untuk melayani basis pelanggan global. Dari Litbang hingga produksi, 
penjualan hingga layanan, Hytera telah mewujudkan integrasi global sumber daya dan operasi.

Hytera telah mendirikan lebih dari 3.000 instansi 
jaringan komunikasi pribadi, menyediakan solusi 
komunikasi pribadi untuk lebih dari 10 juta 
pengguna industri. Hytera beserta dengan 

Jejak Global

seluruh bagian perusahaan, melayani seluruh 
kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi 
jaringan pribadi untuk saat ini dan di masa 
mendatang.

Cambridge, Inggris

Richmond Hill, KAN
Vancouver, KAN

Kazakstan

Pusat Produksi

Pusat Litbang

Kantor Pusat Hytera

Anak Perusahaan Hytera (sebagian)

Kantor Hytera (sebagian)

Nigeria

Austria

Finlandia

Singapura

Indonesia

Houston, AS

Jepang

Belanda

Rusia

Uni Emirat Arab

Jerman

Prancis

Turki

Spanyol
Uzbekistan

Jordan

Kenya

Harbin, RRC

Hebi, RRC
Korea Selatan

Nanjing, RRC

Dongguan, RRC

Hong Kong, RRC

Afrika Selatan

Melbourne, AUS

Brisbane, AUS

Toronto, KAN

Jersey City, AS

Miami, AS

Meksiko

Kolombia

Peru

Brasil

Kerajaan Arab Saudi

Malaysia

Los Angeles, AS

Slough, Inggris

Etiopia Filipina

Shenzhen, RRC

Taiwan, RRC

Thailand

Laos
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Teknologi Inti

Hytera secara aktif berpartisipasi dalam optimalisasi dan formulasi standar umum di jaringan 
komunikasi, melanjutkan inovasi di bawah standar global seperti LTE, TETRA, DMR dan PDT. Hytera 
merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan rangkaian produk dan solusi komunikasi pribadi 
yang lengkap. Lebih dari 25 tahun pengembangan, inovasi selalu menjadi kebanggaan.

radio multi-mode konvergensi narrowband 
pertama di dunia

radio “ia grade” yang sangat aman pertama di 
dunia

radio seluler DMR duplex trunking pertama di 
dunia

radio portabel digit keypad daya penuh ultra-
tipis pertama di dunia

radio & sistem trunking DMR Tingkat III 
pertama di dunia

Fokus pada Pengalaman Pengguna

Hytera secara mendalam memahami kebutuhan komunikasi pengguna di saat ini dan di masa 
mendatang, mendalami pengaturan penggunaan, berkat kemampuan desain industri 
terkemuka di bidangnya, menciptakan pengalaman sempurna pengguna. Pusat desain industri 
Hytera dinilai pada 2017 sebagai “Pusat Desain Industri Tingkat-Nasional”.

Platform Litbang Mendunia yang Terkemuka di Industri

Hytera didirikan dengan mengutamakan inovasi, dan telah melalui tahun-tahun investasi Litbang dalam 
digit ganda. Secara global, Hytera telah mendirikan pusat Litbang di Shenzhen, Harbin, Hebi, Nanjing, 
Danau Dongguan Songshan di Tiongkok, serta Bad Münder di Jerman, Cambridge di Inggris, Zaragoza 
di Spanyol, dan Vancouver dan Toronto di Kanada - total sebanyak 10 di seluruh dunia.

Pusat Litbang Shenzhen

Inovasi

Inggris: Pusat Litbang Cambridge 
(Sepura HQ)

Jerman: Pusat Litbang Bad Münder Kanada: Pusat Litbang Vancouver 
(Norsat HQ)

Spanyol: Pusat Litbang Zaragoza 
(Teltronic HQ)
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Hytera telah mendirikan sistem manajemen 
kualitas lengkap, dan telah lolos 
ISO9001:2015, ISO14001:2015, Kesehatan 
dan Keselamatan Pekerjaan 
OHSAS18001:2007, dan telah mendirikan 
sistem manajemen sempurna dan sistem 
autentikasi produk, seperti sistem 
informatization dan manajemen terpadu 
industrialisasi GB/T 23000-2017, standar 
administrasi hak milik properti GB/T 29490-

Produksi Pintar dan Manajemen Terkemuka di Industri

Jaminan Kualitas yang Ketat

Hytera memiliki tiga pusat produksi, Shenzhen & Hebi di Tiongkok dan Zaragoza di Spanyol.

Pusat produksi pintar Shenzhen mengikuti standar industri 4.0 untuk “Pusat produksi pintar teladan 
tingkat nasional”, dengan tingkat automasi 45% dan kapasitas produksi tahunan terminal sebesar 5 juta 
unit.

2013, sertifikasi produk anti-blast ISO/IEC- 
80079-34:2011. Perusahaan telah 
mendirikan laboratorium andal pada MIL-
STD-810F milik militer AS, yang mampu 
memenuhi kebutuhan pengujian segala 
jenis lingkungan ekstrem, menjamin produk 
berkualitas tinggi dari awal hingga akhir, 
dan memastikan pengguna mendapatkan 
pengalaman optimal.

Kualitas

Terletak di Shenzhen, pusat produksi pintar Hytera berpegang pada strategi “keahlian pintar 
yang amat teliti”, menjaga kualitas untuk menciptakan nilai, dan filosofi produksi dengan 
mengutamakan pengembangan, terus mempromosikan transformasi intelijen perangkat keras 
dan lunak, dan menerapkan sistem manajemen Six Sigma yang cermat. Daya saing inti 
perusahaan ditingkatkan dengan keahlian istimewa dan kualitas terbaik. Kini, pusat produksi 
Shenzhen memiliki lebih dari 10 lini produksi pintar dengan hak milik properti mandiri.

Sistem pelacakan informasi MES internal milik Hytera, melalui internet dan aplikasi seluler, 
memungkinkan informatization dari manajemen produksi, dengan inspeksi waktu terkini dan 
analisis kualitas titik produksi utama, serta penguasaan waktu terkini atas informasi produksi.

·

·
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Portfolio Produk Lengkap

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Sistem Trunking dan Radio Digital

Sistem Trunking Broadband-LTE dan Radio Pintar

Solusi PoC

Sistem Perintah dan Kontrol Terpadu

Solusi Komunikasi Darurat

Solusi Kendaraan Perintah Komunikasi

Solusi PMR-IoT

Sistem Komunikasi Satelit

Antena Sinclair

Terminal DMR

PBS 
(Portable Base Station)

GLOBETrekker

Antena Sinclair

Base Station terpadu

TETRA Base Station

Pusat Perintah & Kontrol Terpadu

Terminal TETRA

EMS

DMR Base Station

Terminal LTE

E-Center

Sistem Komunikasi Darurat Broadband Mesh
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Pengawal Bermotor Nasional Tiongkok

Ethiopian Capital Command Center

APEC Papua Nugini 2018

Keselamatan Umum

G20 Summit 2016, Tiongkok

Her Majesty's Thames Diamond Jubilee Pageant

Ibadah Haji Mekah 2016, Arab Saudi

Jaringan Keamanan Nasional Belanda

Jaringan Keamanan Nasional Malaysia

Kepolisian Afrika Selatan

Kepolisian Etiopia

Kepolisian Nasional Turki

Kepolisian Kazakstan

Asosiasi Keamanan A.S.

Pusat Kendali Kepolisian Mexico

Keamanan Kota Cachoeirinha, Brazil

Menteri Kepresidenan, Dominika

Kementrian Keamanan Publik Tiongkok

Olympic Games Rio 2016

2015~2018 Boao Forum untuk Asia

APEC Papua Nugini 2018

Piala Dunia Rusia 2018

ASEAN Summit ke-50

Kepolisian Polandia

Kepolisian Brazil

Kepolisian Nasional Peru

Kepolisian Argentina

Kepolisian Venezuela

Hytera berkomitmen untuk menciptakan model bisnis dan pengalaman baru kepada para 

pengguna dengan cakupan global penuh, aplikasi bisnis yang mendalam, serta evolusi 

cerdas yang berkesinambungan dari solusi komunikasi. Bisnis ini jauh lebih cepat, lebih aman 

dan lebih cerdas dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara menyeluruh, memperkuat 

kapabilitas “combat” dari jaringan pribadi untuk keselamatan umum, dan berinovasi untuk 

kota yang lebih cerdas dan aman.

Kebutuhan komunikasi jaringan pribadi yang dimiliki industri keamanan umum telah berpindah dari suara 
dasar menjadi era konvergensi. Hytera telah membuat terobosan-terobosan yang sangat berguna pada sistem 
broadband, terminal multi-mode, dan perintah cerdas dari komunikasi suara tunggal menjadi integrasi layanan 
ganda dalam bentuk video, data, dan multi-media, sehingga mewujudkan kinerja gabungan mode komunikasi 
ganda: peace (waktu) war (waktu), broad (band) narrow (band), public (jaringan) private (jaringan), yang 
membentuk dua mekanisme pemantauan kecerdasan dan peringatan awal sebelumnya dan respons yang 
cepat dan efisien setelahnya, yang memungkinkan pengguna untuk dapat dengan mudah mengendalikan 
keseluruhan pengambilan keputusan intelijen, dengan demikian dapat membangun jaringan pribadi yang 
terpusat untuk membuat para pengguna keselamatan umum dapat bekerja lebih efisien dan cerdas.

Solusi Kebijakan Mobile

Perintah Keselamatan Umum dan Solusi Pengiriman
Perintah Keselamatan Umum dan Solusi Pengiriman Hytera mencakup kebijakan akses cerdas, 
perintah dan pengiriman visual, perintah dan pengiriman keselamatan luas, panggilan darurat 
topspeed, stasiun pengiriman yang terintegrasi serta produk dan solusi lainnya, yang dapat 
mewujudkan pemosisian terminal PDT/DMR secara real-time, penjadwalan visual tenaga 
kepolisian, pengiriman polisi visual, pengiriman polisi terdekat, dll. Pada saat yang bersamaan, hal 
ini dapat menciptakan jaringan antara Kementrian Keselamatan Umum, provinsi, kota, dan 
kabupaten, membantu pengguna keselamatan umum dalam membangun kemampuan koman 
layanan yang efisien untuk “persepsi dimensi penuh, kecerdasan top-speed, interaksi panorama”.

Solusi kebijakan mobile Hytera berfokus pada polisi bisnis “penegakan tangguh”, dan berjuang 
untuk menciptakan solusi kebijakan mobile yang menyeluruh dan terintegrasi. Pada skenario 
penerapan pengenal wajah di area-area inti atau sensitif, penerimaan alarm yang menyeluruh 
dan pengiriman polisi dengan gabungan tentara individu dan kendaraan serta aplikasi perintah 
visual datar, sekumpulan informasi yang berbasis terminal cerdas, verifikasi polisi pada lalu lintas 
berdasarkan identifikasi mobil dan penegakan hukum di lapangan, dll, solusi tersebut 
mewujudkan penggabungan dari platform komunikasi, bisnis, data, dan ekologi kepolisian, yang 
secara efektif meningkatkan efisiensi kinerja polisi.

Piala Dunia Rusia 2018

Rio 2016 Olympic Games
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Kasus Referensi

Solusi Konvergensi Broad-narrowband

Jaringan Keamanan Nasional Kroasia

Kepolisian Rusia

Kepolisian Perancis

Korporasi Polisi Nasional Spanyol

Kepolisian Italia



Penyelamatan Darurat Indonesia

Sistem Darurat Gempa Jepang

Kota Konya, Turki

Biro Perlindungan Kebakaran Filipina

Komunikasi Darurat Terowongan Golden Gate Taiwan

Sistem Darurat Gempa Jepang

Pusat Pengendalian Api dan Keadaan Darurat, Denmark

Kota Konya, Turki

 Perintah Darurat Distrik Tianhe Guangzhou (Tiongkok)

Komunikasi Darurat Jiangxi (Tiongkok)

Pengelolaan Perkotaan Distrik Suzhou

Layanan Medis Darurat Brazil 192

Penyelamatan Darurat Indonesia

Respons Darurat
Pusat Penyelamatan Darurat 192 Brazil

Hytera memberikan solusi komunikasi darurat yang efisien untuk pengelolaan kota, 

supervisi keamanan, kantor darurat, pertahanan udara sipil, perlindungan dari kebakaran 

dan industri lainnya, dan secara aktif merespons kejadian-kejadian tidak terduga dan sering 

terjadi seperti bencana alam, kecelakaan, keamanan sosial, kesehatan publik, dan peristiwa 

lainnya, sehingga membuat kota terasa lebih aman.

Perintah Darurat Komprehensif Guangzhou

Layanan Medis Darurat Brazil 192

Pusat Pengendalian Api dan Keadaan Darurat, Denmark

Perhutanan Jiangsu

Ini merupakan ciri khas penerapan konvergensi luas-menyempit dan integrasi jaringan 
umum-privat. Hal ini dapat mewujudkan pengoperasian yang efisien serta koordinasi 
bisnis dari berbagai departemen di Distrik Tianhe, dan menciptakan sistem perintah 
tiga-dimensi dari antar platform, antar departemen dan antar wilayah, sehingga mampu 
mengimplementasikan kebijakan manajemen “utamakan keselamatan, berorientasi 
pencegahan, dan manajemen komprehensif”.

Hytera membangun sistem komunikasi darurat tiga dimensi yang menggabungkan 
udara dah darat, kabel dan nirkabel, tetap dan mobile untuk perhutanan Jiangshu, 
secara komprehensif meningkatan cakupan tingkat transmisi pada komunikasi api 
hutan, memastikan pada saat terjadinya kebakaran, transmisi informasi dapat berjalan 
mulus melalui berbagai cara komunikasi untuk mengurangi tingkat kerugian.

Solusi medis gabungan SAMU-SE yang diimplementasikan oleh sistem DMR pada 
frekuensi sangat tinggi (134MHz-170MHz). Saluran independen tidak hanya 
meningkatkan kemampuan komunikasi nirkabel, tetapi juga memberikan pelayanan 
medis darurat dengan cakupan sinyal di seluruh negara bagian, rekaman suara, rekaman 
lokasi terminal dan fungsi lainnya, meningkatkan kualitas suara secara signifikan, syarat 
penjadwalan pertemuan untuk layanan medis darurat di negara bagian Sergie, dan 
meningkatkan efisiensi komunikasi.

Hytera memberikan solusi jaringan pribadi digital untuk Pusat Pengendalian Api dan 
Keadaan Darurat Nyborg. Dengan bantuan peta DPI, personel yang bertanggung jawab 
dapat segera ditemukan dan dihubungi. Pada saat yang sama, peralatan Hytera dapat 
menjamin kualitas panggilan terbaik pada situasi yang bising, karena itu apabila berada 
di area insiden, akan mudah untuk mengelola komunikasi antara personel, pemadam 
kebakaran, perawat, dokter, sehingga rumah sakit dapat lebih siap membantu dan 
efisiensi penyelamatan dapat ditingkatkan.

Pusat Pengendalian Api dan Keadaan Darurat, Denmark

Kasus Referensi

Palang Merah Columbia

Pemulihan gempa Nepal, 2015

Penyelamatan bendungan runtuh Laos

Penyelamatan banjir Myanmar

Penyelamatan Typhoon Tiongkok, Guangdong 2018
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Kereta Api Jaipur Metro, India

Azul Airlines, Brazil

Jaringan Transportasi New York

Maskapai Penerbangan Arab Saudi

Pelabuhan Jakarta, Indonesia

Transportasi

Industri Kereta Api

Bandara Afrika Selatan

Bandara PMIA, Madina, Arab Saudi

Saudi Arabian Airlines, Arab Saudi

Arik Air, Nigeria

Bandara Hong Kong, Tiongkok

Bandara Heathrow Britania

Jaringan Transportasi New York

Bandara Helsinki, Finlandia

Azul Airlines, Brazil

Emirates Airlines, Uni Emirat Arab

Perusahaan China Southern Airlines

Bandara Taoyuan Taiwan, Tiongkok

Bandara Thailand

Transportasi Bergamo, Italia

Trem Wurzburg, Jerman

 Kereta Api Regional Bern Solothurn, Swiss

Moscow Metro, Rusia

Metro Barcelona, Spanyol

Sul do Tejo Metro, Portugal

Metro Budapest, Hungaria

Metro Santiago, Chili

Metro Bursa, Turki

Hong Kong Mass Transit Railway, Tiongkok

Metro di Shenzhen, Tiongkok

Taipei Metro, Tiongkok

Bangkok Metro, Thailand

Jakarta Metro, Indonesia

Jaipur Metro, India

Transportasi Umum Sytral, Perancis

Transportasi Umum KOR, Jerman

Layanan Jalan Tol Saxony, Jerman

Cablecar, Skyway Monte Bianco, Italia

Trolley Bus, Yunani

Nowra Coaches Group, Australia

Piraeus Container Terminal, Yunani

Rel kereta api Marseille di Perancis

Eurotunnel, UK

Istanbul Marmaray Metro and Railway, Turki

Kazakhstan TemirZholy, Kazakhstan

Antalya Tramvay, Turki

Industri Transit Perkeretaapian KotaMenghadapi gelombang perkembangan teknologi komunikasi dengan broadband dan 

konvergensi, transportasi yang cerdas dan dilengkapi berbagai informasi akan menjadi tenaga 

utama dalam perkembangan yang digerakkan oleh inovasi, dan secara efisien meningkatkan 

level pelayanan transportasi untuk pelanggan industri. Sebagai penyedia solusi komunikasi 

jaringan pribadi yang unggul, Hytera berkomitmen untuk memberikan solusi jaringan yang 

lebih cepat, cerdas, dan lebih terhubung untuk transit kereta api kota, penerbangan sipil, 

pelabuhan dan transportasi pelanggan, mempromosikan pembaruan serta perubahan 

teknologi, dan bekerja bersama untuk membangun transportasi perkotaan yang “aman, teratur, 

efisien, dan integral”.

Menyediakan solusi sistem dan produk dengan standar PDT/DMR dan TETRA untuk 
Bandara Internasional Shenzen Baoan, Bandara Internasional Nanchang Changbei, 
China Southern Airlines, Area Pelabuhan Nansha Pelabuhan Guangzhou.

Menyediakan solusi stasiun lahan intelijen komunikasi bagasi digital dan produk kustom 
untuk Biro Kereta Api Wuhan, Kereta Api Yuanwang, Stasiun Kereta Api Shenzhen Utara, 
dll.

Menyediakan serangkaian solusi komunikasi TETRA dan produk pengembangan 
sekunder untuk proyek Shenzhen Metro Phase III dan NOCC, trem Wuhan Donghu 
Optical Valley, dan BYD Cloud Railway Guangan Line, dll.

Penerbangan Sipil, Industri Pelabuhan

Kasus Referensi
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Pembangkit Tenaga Termal Souba, Jepang

Tatntft Oil & Gas, Rusia

Powerco, Selandia Baru

Thames Water, UK

Abu Dhabi National Oil Company

Utilitas & Energi

Industri petrokimia

Kasus Referensi

Industri tenaga

Arabian Amines Company (Aminat), KSA

Tatntft Oil & Gas, Rusia

AO Gazpromneft – Moscow Oil Refinery, Rusia

JSC Novokuibyshevsk Petroleum Refinery, Rusia

Salym Petroleum Development N.V., Rusia

Industri Petrokimia Sasol, Afrika Selatan

The Natref Refinery, Afrika Selatan

Pipa Gas Mozambik-Afrika Selatan

So nangol, Angola

Shell Petroleum, Singapura

Jalur Pipa Gas Tiongkok-Asia

CNOOC Dongfang Petrochemical Co., Ltd, Tiongkok

Kilang minyak Pertamina, Indonesia

Newmont Boddington, Australia

MOLY COP, Australia

Alacer Gold, Turki

Nantou Zinc Mine, Burkina Faso

Thames Water, UK

Cobb EMC Power, USA

Diverse Power, USA

 Electric Cooperative, Florida Tengah

Powerco, Selandia Baru

Pembangkit Tenaga Termal Souba, Jepang

Perusahaan Listrik Hong Kong, Tiongkok

Perusahaan Tenaga Listrik, Korea

Industri energi menyangkut hajat hidup orang banyak. Industri energi berkaitan erat dengan 

kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan perkembangan jantung ekonomi negara. Pada 

abad ke-21, manajemen industri energi dihadapkan dengan berbagai tantangan, sehingga 

orang-orang mengharapkan adanya layanan administrasi yang lebih cerdas. Solusi komunikasi 

profesional Hytera telah mengalami kemajuan dari sistem audio dasar menjadi era jaringan 

broadband-narrowband cerdas yang terintegrasi, yang mengombinasikan sistem komunikasi 

narrowband trunking saat ini dengan sistem broadband, membentuk jaringan trunking 

multimedia yang terintegrasi, menggabungkan suara, data, gambar, dan video, memenuhi 

kebutuhan pelanggan di industri energi dengan lebih baik.

Memberikan solusi trunking digital tahan ledakan yang komprehensif, dari terminal 
hingga sistem, untuk Sinopec Co. Ltd., PetroChina Petrochemical Company, CNOOC 
Petrochemicals Co. Ltd., Petrochemical Co. Ltd., dll.

Memberikan solusi komunikasi darurat yang terintegrasi untuk perusahaan di seluruh 
dunia, dan memberikan solusi end-to-end, menunjang konstruksi smart grid.
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Pabrik Mercedes-Benz

Down House, UK

Shift, Australia

Enterprise Briscoe Technologies Limited, Nigeria

Jaminan komunikasi di retail dan hotel

Jaminan komunikasi dari hari ke hari di kampus-kampus terbaik

Kingdom Shopping Centre, UK

Holiday Plaza, Dubai

The Palace Downtown, Dubai

The Address Boulevard Hotel, Dubai

HYATT Hotel, Filipina

Down House, UK

Museum of Modern Art "Garage", Rusia

Unique Secure, Denmark

B luewater, UK

Castle Mall, UK

 Velcourt's Kent Farm, UK

C oca Cola, Filipina

K empinski Hotels

H yatt Hotels Corporation US

Eurasia International Hotel

 InterContinental Afrika Selatan

I nterContinental Johannesburg

S upermarket Walmart

S upermarket Carrefour

Perusahaan Kontruksi Jerman

Pabrik FIAT, Italia

Zonguldak Erdemir, Turkey

Broadway, Macau

24 HOURS of Le Mans 2016

Poresche Carrera Cup, Australia

Film Awards 2016, Hong Kong

N orth Star Casino, Wisconsin, USA

The Pinewood Studios Group, UK

Pan Pac Forest Products Limited, Selandia Baru

ISO Limited, Selandia Baru

 America's Cup ke-34

The Louvre Abu Dhabi

Hytera menyediakan solusi komunikasi yang sangat efektif, mudah, terintegrasi dan 

fleksibel yang sesuai untuk kebutuhan para klien industri seperti kampus perkantoran 

terbaik, pusat perbelanjaan skala besar, jasa perhotelan, pengelola event skala besar, dll. 

Hal ini secara efektif dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan kualitas layanan klien 

dari hari ke hari.

Fairmont Peace Hotel On the Bund, Whinfell Holiday Lodges, Vanke Real Estate 
Development dan Vanke Service, China Merchants Property Development, dll.

Kampus-kampus terbaik (Zhejiang University, Xiamen University, University of Leeds, dll.), taman 
berbasis teknologi (Shenzhen Bay Eco-Technology Park), taman industri (Pabrik Porsche dan Mercedes-
Benzdi Jerman, Pabrik Coca-Cola di Filipina, dll.)

Kasus Referensi

River Island UK

Whinfell Holiday Lodges, UK

Isetan Jepang

Costanera Center, Chili

University of Leeds, UK
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Industri & Perdagangan

Pertandingan yang dikelola oleh 6 negara tuan rumah dan dilaksanakan di air selama 
lebih dari 200 hari tersebut merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam segi fungsi 
dan keseluruhan pengaturan dan perencanaan produk. Solusi komunikasi profesional 
yang diberikan oleh Hytera terdiri dari repeater digital, mobile radio dan handheld radio. 
Handheld radio tahan air mampu bekerja di lingkungan dengan air garam yang sangat 
keras, repeater siklus 100% bertenaga tinggi mampu menjamin komunikasi tanpa 
gangguan antara organisasi dan departemen, dan secara efektif mampu memastikan 
pertandingan berjalan dengan mulus.



Hytera secara aktif berintergrasi menjadi komunitas lokal, yang menyediakan dukungan 

teknisi dan teknis komunikasi profesional untuk keamanan sosial, penanggulangan 

bencana darurat, dll. Sebagai usaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, 

serta memenuhi tanggung jawab sosial sebagai penduduk dunia.

Pada saat situasi darurat seperti gempa bumi dan tsunami di Indonesia, gempa bumi 

Jepang dan gempa bumi Ya'an, jaringan komunikasi publik terputus. Hytera dengan sigap 

datang dengan peralatan komunikasi profesional untuk membantu penanggulangan di 

area yang dilanda bencana. Sebagai penyedia solusi dan peralatan komunikasi PMR cerdas 

unggulan kelas dunia, Hytera menyadari bahwa kami memiliki peran penting di industri ini. 

Dengan memanfaatkan kekuatan dalam teknologi dan kemampuan PMR, Hytera 

menunjukkan kontribusinya di masyarakat.

2018
Bantuan penanggulangan bendungan 
runtuh di Laos

2015
Hytera menyediakan alat komunikasi profesional untuk penanggulangan longsor di Guatemala

Tanggung Jawab Sosial

2015
Membantu penanggulangan gempa 
bumi di Nepal

2017

Membantu Palang Merah Kolombia 
pada penanggulangan longsor 

di Mocoa

2018
Hytera membantu penyelamatan pada saat gempa 

bumi dan tsunami di Indonesia

2015-2018
Membantu UNICEF 'Zero AIDS' Charity 
Run yang dikelola oleh UNICEF 
Hong Kong Committee
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1993

1995

2006

2009

2010

2011

Menginisiasi strategi brand global 
dan secara resmi berganti nama 
menjadi Hytera

2012

Terdaftar pada Shenzhen 
Stock Exchange

2013

2014

Bertindak sebagai tenaga penggerak utama Litbang untuk 
standar trunking digital dengan hak properti intelektual 
independen

2015

Hytera College didirikan

2016

Meluncurkan terminal radio pertama di 
dunia dengan tingkat keamanan intrinsik 
tertinggi “ia”

Meluncurkan “Solusi Terintegrasi Baru” 
mewujudkan integrasi broadband dan 
narrowband tanpa cela

2018

Litbang untuk produk dan solusi LTE Mengakuisisi Sepura Group UK, menjadi lebih kompetitif secara 
global dalam keamanan publik TETRA dan sistem transportasi 
kereta api

Mengakuisisi Canadian Norsat International Inc., memasuki pasar 
komunikasi satelit

Meluncurkan terminal radio multi-mode broadband-narrowband 
yang terintegrasi dan unggul beserta sistem broadband-
narrowband iBS

2003

Mengakuisisi Harbin Qiaohang, melengkapi 
transisi strategis terminal-ke-sistem. 

Menjadi pemasok pengadaan UN yang 
berkualitas

Litbang untuk produk dan solusi digital

Mengakuisisi Rohde & Schwarz PMR Jerman, 
memperkuat pengaruh global di TETRA

Mengakuisisi perusahaan Jerman FED, 
mendirikan basis riset dan pengembangan 
kedua terbesar di Jerman

2017

Memasuki pasar dunia

2001
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Catatan Sejarah

Pertama kali meluncurkan radio komersial 
C160 yang dikembangkan sendiri

Meluncurkan serangkaian terminal PoC 
dan Body Wore Camera profesional

Shenzhen HYT Technology Co., Ltd. 
(ketika Hytera telah dikenal 
sebelumnya) didirikan di Shenzhen

Terus mengembangkan pasar vertikal: 
SEG Communications bergabung 
dengan Hytera



Tentang Sepura

Lebih dari 2 juta perangkat digunakan di lebih dari 
100 negara

Pemimpin pasar di UK, Jerman, Belanda, dan lebih 
dari 30 negara lainnya

Tim penjualan global didukung dengan adanya 
jaringan lebih dari 100 partner lokal dengan keahlian 
yang mendalam di wilayah dan pasar mereka 
masing-masing

150 tim Litbang yang kuat pada pusat Litbang yang 
dirancang sesuai tujuan di Cambridge 
mengembangkan produk dan solusi PMR yang 
inovatif di seluruh jangkauan teknologi

TETRA Terminals Centre of Excellence dunia untuk 
Hytera Group

Sepura Saat Ini

Pemasok Utama Komunikasi Keselamatan Umum

Tentang Teltronic

Penawaran TELTRONIC mencakup serangkaian produk 
dan solusi misi penting, termasuk infrastruktur radio 
untuk teknologi TETRA dan LTE, terminal mobile, alat-
alat portable, solusi Perintah dan Pusat Kendali, serta 
solusi pengawasan video. Selain itu, TELTRONIC telah 
mempertunjukkan pengalaman solid terkait 
kustomisasi produk sesuai syarat yang paling diminta, 
karena telah didemonstrasikan dengan peralatan on-
board TETRA kami untuk kereta api dan metro.

Solusi terintegrasi TELTRONIC tercipta berdasarkan 
teknologi, rancangan dan implementasi kami. Investasi 
Litbang yang berkelanjutan memungkinkan kami 
untuk memasarkan produk dan solusi dengan fitur 
paling mutakhir.

Fokus pelanggan kami yang berbeda memungkinkan 
kami untuk lebih fleksibel dalam memberikan 
penyebarluasan personalisasi dan solusi turn-key, serta 
menawarkan perawatan dan layanan purna-jual.

Produk dan Solusi

Selama lebih dari 40 tahun, TELTRONIC, anak perusahaan Hytera Communications Corporation Limited, merupakan 
yang paling unggul di dunia dalam hal rancangan dan pembuatan komunikasi radio untuk misi penting. Dengan 
mengombinasikan tujuan inovasi dan kualitas terbaik, TELTRONIC menyediakan solusi komunikasi nirkabel lengkap 
untuk berbagai sektor termasuk keselamatan umum, transportasi publik, minyak & gas, peralatan, pertambangan, 
industri dan lain-lain. Produk kami dipasarkan di seluruh dunia, dengan lebih dari 300 sistem yang beroperasi di 50 
negara.

Komitmen Terhadap Kualitas

Proses pembuatan produk dan solusi kami merupakan 
langkah kegiatan yang sangat penting. Di TELTRONIC 
kami mengembangkan alat untuk memfasilitasi 
validasi, pemeriksaan kualitas dan kemampuan seluruh 
peralatan kami, memastikan tercapainya standar 
kualitas yang tinggi selama proses produksi dan di 
dalam manajemen rantai pasokan.

Dengan langkah yang sama, TELTRONIC menjamin 
bahwa seluruh produk dan solusi memenuhi semua 
peraturan, sertifikat dan homologasi yang ditentukan 
oleh badan perundang-undangan di setiap negara di 
mana sistem kami tersebar, serta memenuhi peraturan 
teknis internasional.

Sepura Group merupakan pemimpin global dalam rancangan, perakitan dan suplai produk radio digital, sistem dan 
aplikasi yang dikembangkan secara spesifik untuk komunikasi kritis bisnis dan misi. Solusi lengkap TETRA, DMR dan 
LTE kami memungkinkan pengguna untuk menghadapi tantangan komunikasi kritis pada sektor keselamatan 
umum, transportasi, peralatan, minyak dan gas, manufaktur, konstruksi dan rekreasi.

Berbasis di pusat teknologi Cambridge UK, Sepura merupakan partner tepercaya untuk keselamatan umum dan 
pengguna komersil Professional Mobile Radio di seluruh dunia. Sejak didirikan tahun 2002, Sepura telah 
menyatukan infrastruktur radio, terminal dan aplikasi data untuk menciptakan solusi menarik yang memungkinkan 
pelanggannya yang ada di lebih dari 100 negara untuk mengatasi tantangan operasional yang mereka hadapi 
setiap harinya.

Memiliki rekam jejak sebagai “yang pertama di 
pasaran” dengan produk yang dibentuk sesuai 
kebutuhan pelanggan dan komitmen kami untuk 
berinovasi

Terminal TETRA yang dapat diandalkan, meyakinkan 
dan aman yang memenuhi standar industri tertinggi, 
didukung dengan portofolio khusus untuk aksesori 
dan aplikasi spesialis

Roadmap teknologi komprehensif yang membantu 
pelanggan untuk beralih ke teknologi yang 
berkembang 

Jaringan ahli global yang memberikan dukungan 
profesional dan cepat, serta perbaikan dan layanan 
pelanggan

Partner tepercaya untuk organisasi dengan keamanan 
tingkat tinggi di sektor publik dan privat

Mengapa Memilih Sepura?
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Brand pilihan untuk pelanggan transportasi publik: menawarkan solusi infrastruktur radio, 
mobile terminal, alat-alat portable, perintah dan pusat kendali TETRA dan LTE



Tentang Norsat

Norsat International Inc., yang didirikan pada tahun 1977 merupakan sebuah penyedia solusi komunikasi inovatif 
yang menciptakan transmisi data, audio dan video untuk aplikasi jarak jauh dan penuh tantangan. Produk dan 
layanan Norsat mencakup komponen satelit yang dapat dikustomisasi, terminal satelit portable, solusi kelautan 
dan jaringan satelit.

Produk dan layanan perusahaan ini digunakan secara meluas oleh penyedia layanan telekomunikasi, layanan 
darurat dan agen keamanan negara, organisasi militer, penyedia layanan kesehatan, organisasi berita dan 
perusahaan Fortune 1000.

Dengan mengatur standar kualitas industri, produk komponen satelit Norsat digunakan oleh integrator satelit 
terbesar di dunia untuk mengaktifkan transmisi dan penerimaan sinyal. Norsat memberikan konektivitas 
broadband dengan level yang di tengah lautan dengan yang ada di daratan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
armada laut untuk dapat terus berkomunikasi dengan berbagai pihak. Norsat bekerja dengan operator 
telekomunikasi dan partner teknologi lainnya untuk menyediakan solusi jaringan end-to-end yang dapat 
digunakan oleh satelit untuk akses broadband dan suara, layanan komunikasi data dan video.

Sejarah

Sinclair Technologies, sebuah divisi Norsat International, adalah perancang dan pembuat antena terbaik serta 
produk pengondisian sinyal RF, sistem, dan solusi cakupan. Produk Sinclair digunakan secara luas di jaringan 
komunikasi industri privat dan keselamatan umum, seperti layanan darurat (polisi, kebakaran, ambulans dan 
militer), transportasi, sumber daya alam, dan utilitas. Kami memiliki pengalaman industri terbaik selama lebih dari 
60 tahun di seluruh aspek antena serta rancangan pengondisian sinyal RF dan pembuatan. Dengan fokus yang kuat 
pada Litbang, kami terus berusaha memperluas penawaran produk kami dan menawarkan solusi teknis industri 
terbaik. Kami berkantor di Kanada, Amerika Serikat, dan Britania Raya.

Tentang Sinclair

Sejarah

Pada tahun 1951 Dr. George Sinclair, seorang profesor 
Teknik Elektro di University of Toronto, dan Peter 
Yachimec, seorang rekan dan ahli teknik, membentuk 
Sinclair Radio Labs Ltd. di lantai dasar toko bahan-
bahan kering di Toronto. Sejak awal, visi mereka adalah 
untuk merancang dan membuat peralatan radio 
standar dan kustom dengan kualitas dan ketahanan 
yang superior. Meskipun lingkup produk dan target 
pasar telah meluas, fokus perusahaan tidak berganti 
hingga hari ini.

Saat ini lini produk Sinclair kami berfokus pada aplikasi 
komersial untuk dunia nirkabel yang mencakup 
produk-produk seperti antena, multicoupler, combiner, 
duplexer, isolator, perangkat pemasangan dan shelter 
peralatan untuk lokasi komersial yang terpencil.

Keuntungan Sinclair

Sinclair menawarkan solusi terintegrasi untuk seluruh 
kebutuhan nirkabel Anda. Dari mulai rancangan 
hingga proses pembuatan, kami memiliki standar yang 
tinggi dalam hal kualitas dan inovasi. Produk kami 
mencakup lebih dari 1 GHz, 800 MHz, UHF, VHF, TETRA 
dan band lainnya. Memiliki serangkaian produk besar 
memudahkan kami untuk menawarkan solusi terbaik 
kepada pelanggan kami untuk memenuhi segala 
kebutuhan komunikasi mereka. Baik antena tunggal 
ataupun sistem lengkap, Sinclair memiliki segalanya.

Sinclair menawarkan lebih dari 2.000 produk berbeda 
termasuk Antena Stasiun Dasar, Antena Mobile/Transit, 
Antena Tersembunyi, Filter, Receiver Multicoupler, dan 
Aksesori. Kami juga memiliki spesialisasi dalam 
mengembangkan produk dan sistem kustom untuk 
memenuhi spesifikasi khusus para pelanggan. 
Rancangan industri unggulan kami telah membentuk 
standar untuk kualitas, inovasi dan ketahanan.

Norsat mempelopori kemajuan dalam bidang teknologi 
komunikasi gelombang mikro dan satelit portable selama 
40 tahun. Norsat International Inc. Mulai beroperasi pada 
tahun 1977 sebagai Northern Satellite Systems dengan 
misi mengembangkan teknologi satelit terbaik untuk 
pengguna dan pasar komersial. Sejak saat itu, perusahaan 
menciptakan sejarah dalam pengembangan inovasi, 
produk berkualitas tinggi, yang mampu membawa 
berbagai industri ke pasaran untuk pertama kalinya.

Pendiri Northern Satellite Systems (yang kemudian 
dinamai Norsat) memulai perusahaan dengan ide yang 
inovatif; untuk menciptakan hidangan satelit pengguna 
yang terjangkau. Pendiri tersebut dengan sukses membuat 
hidangan satelit dari kabel dan foil ayam. Hidangan 
tersebut merupakan prototipe pertama Norsat, dan 
membantu dalam peluncuran perusahaan ke pasar satelit.

Saat ini, Norsat merancang, membuat, dan memasarkan 
produk dan layanannya di seluruh dunia. Norsat bekerja 
sangat baik dengan para pelanggannya untuk 
memberikan standar atau solusi agar dapat memenuhi 
persyaratan aplikasi pelanggan dengan tepat. Norsat 
membentuk reputasi, rekam jejak yang telah terbukti, 
dan produk progresif, menawarkan posisi pada 
perusahaan untuk mencapai visinya untuk menjadi 
solusi komunikasi inovatif untuk aplikasi dan lingkungan 
yang menantang.

Norsat telah menjual lebih dari 2,7 juta produk di 90 
negara di seluruh dunia.
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Sebuah penyedia solusi komunikasi inovatif yang menciptakan transmisi data, audio dan 
video untuk aplikasi jarak jauh dan penuh tantangan.

Yang terbaik di dunia dalam rancangan dan pembuatan antena dan produk pengondisian RF 
untuk pertahanan, keselamatan umum, transit, polisi, kebakaran dan jaringan nirkabel privat.



Dengan keunggulan teknologi kami dan tim profesional di seluruh dunia, kami 

memberikan solusi komunikasi gabungan yang inovatif, yang memungkinkan 

pelanggan kami untuk meningkatkan konektivitas dan analisis data di 

lingkungan yang kompleks, tempat di mana mereka bekerja, dari perintah dan 

pengendalian harian hingga respons darurat dan penanggulangan bencana, 

untuk meningkatkan kepedulian situasional, kemampuan kerja sama dan 

tanggung jawab mereka.

Menanggapi & Mewujudkan Kami percaya

kami dapat mewujudkan kota yang lebih aman bersama dengan sistem 

lingkungan kami. Kami merealisasikan visi ini melalui kontribusi terus-

menerus pada teknologi dan keahlian kami untuk membantu usaha 

penanggulangan bencana dan membantu orang-orang yang 

membutuhkan di seluruh dunia.
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Hytera America, Inc.
3315 Commerce PKWY Miramar FL 33025
https://www.hytera.us

Hytera Communications America (west), Inc.
300 Spectrum Center Drive, Suite 1120, Irvine, California 92618
https://www.hytera.us

Hytera Communications (Canada) Inc.
100 Leek Crescent, Unit 11, Richmond Hill, Ontario, L4B 3E6
https://hytera.ca

PT. Hytera Communications Indonesia
The East Building, 38th floor, Mega Kuningan, RT.5/RW.2, Kuningan, 
Kuningan Tim., Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, Indonesia
http://www.hytera.co.id

Hytera Comunicacoes Do Brasil LTD
Rua George Ohm, 230 – Edificio LWM – Torre B – 11o Andar – Salas 111, 
112 – CEP 04576 – 020 – Cidade Monções – SP / SP
https://hytera.com.br

Hytera Communications (Australia) PTY LTD
53 Brandl St, Eight Mile Plains QLD 4113, Australia
http://www.hytera.com.au

S.A. Hytera (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Rd., Midrand, Gauteng, South Africa

Hytera Commnunications FZE
DZFZA 6WB G37 Dubai UAE
http://www.hytera.com/mena

하이테라 커뮤니케이션즈(주) 한국연락사무소
서울특별시 금천구 가산디지털1로 137,2001-1호 (가산동,아이티캐슬2차)

http://www.hytera.kr

Hytera Communications (Hong Kong) Company LTD
Unit 10, 22/F, Ricky Centre, NO. 36 Chong Yip Str., Kowloon, Hong Kong

Kode Stok: 002583.SZ           Tel: +86-755-2697 2999           Faks: +86-755-8613 7139           Pos: 518057

© 2018 Hytera Communications Corp., Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.teregistrasi merek dagang Hytera

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi
www.hytera.com
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Kantor Pusat Hytera
Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan 
District, Shenzhen, P.R.C.
+86 755-26972999
www.hytera.com.cn

Pabrik Hytera (Shenzhen, Tiongkok)
Hytera Hi-Tech Park, No.3 Baolong 4th Rd., Baolong Industrial Area, Longgang 
District, Shenzhen, P.R.C.
+86 755 89788999
http://www.hyteraems.com

Sepura Plc
9000 Cambridge Research Park, Beach Drive, Waterbeach, Cambridge, United 
Kingdom, CB25 9TL
https://www.sepura.com

Teltronic SAU
Polígono Industrial Malpica -Santa Isabel, Calle F – Oeste, Parcela 12, 
Zaragoza, Spain
http://www.teltronic.com

Norsat International Inc.
4020 Viking Way, Richmond, BC V6V 2L4
http://www.norsat.com

Sinclair Technologies Ltd.
85 Mary Street, Aurora, ON, L4G 6X5 Canada
http://www.sinctech.com

Hytera Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Strasse 731848 Bad Müender, Germany
https://www.hytera-mobilfunk.com/de

Hytera Communications (UK) Co., Ltd.
Hytera House, 939 Yeovil Road, Slough Trading Estate, Slough, Berkshire SL1 
4NH, United Kingdom
https://hytera.co.uk

Hytera (Russia) Co., Ltd.
117105 Russian Federation, Moscow, Varshavskoye shosse, 1 build. 6, 
Office A317
http://www.hytera.ru

http://www.hytera.com.cn
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